
MAJORSÁG

Allati buliAllati buli
 1  LOVAGLÁS   2  ALPAKÁZÁS   3  CSACSIGOLÁS   4  ÁLLATGONDOZÁS

 5  MADÁRETETŐ KÉSZÍTÉS

• Pattanjatok fel Tündér lovunk hátára, aki örömmel rója majd a köröket.
  A vezetőszáras lovagláshoz sisakot is biztosítunk.

• Alpakáink mókásan kedves külsejükkel, barátságos tekintetükkel
  és selymes gyapjukkal elcsavarják minden Baráthegyre érkező vendég fejét.
  Süti, Izabella, Cleopátra és a többiek várják a simogató kezeket. Emellett pedig
  egy akadálypályán is végigvezethetitek egyiküket.

• Ültetek már csacsifogaton? Itt az ideje, hogy kipróbáljátok!
  A szamár igen erős igavonó állat, így több gyermek is elfér a kicsi kocsiban, amit húz.

• Betekintést nyerhettek az állattartás világába, megtanulhatjátok,
  hogyan kell a különböző állatokat gondozni és tisztán tartani, megismerkedhettek
  az állatok körüli napi teendőkkel.

• Az előre legyártott falapokból kalapács és szögek segítségével összeállíthatjátok
  a saját madáretetőtöket. Ilyen senkinek nem lesz, csak a ti csapatotoknak.

Egyedi árajánlatunkért keresd kollégánkat a
06 30 647 3786-os telefonszámon,
vagy a turizmus@szimbiozis.net e-mail címen.



Falu a városbanFalu a városban
 1  KERÁMIÁZÁS   2  NÉPI JÁTSZÓHÁZ   3  JURTA-LÁTOGATÁS
 4  KERTÉSZETI ISMERETEK   5  SAJTKÉSZÍTÉS

• Rövid bemutatót követően az általatok választott technikával készíthetitek el
  a saját kerámiatárgyatokat. Legyen az egy bögre, vagy kisebb dísztárgy.

• Népi játékok tárháza vár Rátok. Próbáljátok ki ügyességeteket és bátorságotokat a
  hordólovaglásban a sárkány legyőzésében vagy a megannyi más játékban.

• Megismerkedhettek a honfoglalás kori magyarok életével, szokásaival,
  hagyományaival és magával a jurtával. Elmerülhettek az ide kapcsolódó
  mondavilágban, megtanulhatjátok ez egyes használati tárgyak neveit és funkcióit. 

• Megismerkedhettek a majorságban termelt zöldségekkel, gyümölcsökkel, azzal,
  hogyan is kell gondozni őket. Ti magatok is kipróbálhattok majd egy-egy eszközt.

• Megismerkedhettek sajtmanufaktúránkkal és elkészíthetitek a saját paneer sajtotokat,
  amit haza is vihettek.
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Gasztro elmenyekGasztro elmenyek
1  KRUMPLILÁNGOS KÉSZÍTÉS   2  KÜRTŐSKALÁCS KÉSZÍTÉS

3  BÚZAŐRLÉS   4  MÉZESKALÁCS KÉSZÍTÉS   5  TOJÁSGYŰJTÉS

• Az előre begyúrt tésztát mindenki kinyújthatja és formázhatja és elkészítheti saját

  krumplilángosát. Meg is süthetitek a masinán és ízlés szerint megkenhetitek sima

  vagy fokhagymás olajjal, házi szilvalekvárral.

  Forró teát vagy hűs limonádét kínálunk mellé, évszaktól függően. 

• Az eredeti erdélyi recept alapján előre elkészített tésztát többféle méretű és formájú

  alapra tudodjátok feltekerni, majd ízlés szerint az elkészült kürtőskalácsot kakaóporral,

  vaníliás cukorral, fahéjjal, kókuszreszelékkel ízesíthetitek. 

• A búzát belelapátoljátok a kézi malom tárolójába, majd a malomkövek mozgatásával

  durva szemű lisztet őrölhettek belőle, melyet haza is vihettek magatokkal.

• Előre begyúrt, speciális mézeskalács tésztából készíthettek „mézes tallérokat”,

  ütőfás technikával. A mintát ti választhatjátok ki. Mindenki elnyújthatja, formázhatja

  és szaggathatja a tésztáját, majd az elkészült korongokat kisütjük.

• Kisebb csoportokban, szakajtókkal felszerelkezve látogathattok el a tyúkudvarba,

  és megpróbáltok minél több friss tojást begyűjteni, amiket aztán a programok során

  fel is tudunk használni, például az elkészíteni kívánt mézeskalácsok tésztájához.
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1  KITŰZŐ KÉSZÍTÉS   2  KAVICSFESTÉS   3  KOSÁRFONÁS

4  NEMEZELÉS   5  ÁLLATSIMOGATÓ

• Készítsétek el a kitűzőt, amire mindig is vágytatok!  Rajzoljátok meg a mintát, amit

  megálmodtatok, ezután pedig már csak néhány mozdulat és a kezetekben tarthatjátok

  a ruhátok, vagy táskátok díszét.

• A kavicsfestés az egyik legjobb móka! Vízálló akrilfestékkel tetszőleges mintát

  festhettek a kavicsokra. Ezt követően pedig lakkréteggel vonjuk be, hogy tartósabbak

  legyenek. 

• Ezek a kosarak nem vesszőből, hanem papírból készülnek. Előre megsodort

  „papírvesszőket” fonunk majd egymásba. Ne aggódjatok, hamar megtanuljátok a

  technikát.

• Minőségi gyapjú felhasználásával, tűnemezelő vagy szappanos technikával különböző,

  kisebb állatfigurákat, golyókat vagy éppen virágokat készíthetünk együtt.

• Alpakák, pónik, kecskék, nyuszik, Dorka csacsi, és Tündér lovunk is arra vár,

  hogy megsimogassátok őket. Végigsétálunk az állattelepen, megismerkedhettek az itt

  élő állatokkal és gondozásukkal.

Kezmuves Kavalkad
Kezmuves Kavalkad
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Vissza a lovagkorba
Vissza a lovagkorba

 1  INTERAKTÍV TÖRTÉNELEMÓRA   2  KÖZÉPKORI TÁNCTANULÁS

 3  VÁRFOGLALÓ JÁTÉKOK   4  KÖTÉLVERÉS   5  GYERTYAMÁRTÁS

• Megismerkedhettek a Diósgyőri vár kicsinyített másával, a középkori mesterségekkel,

  valamint Nagy Lajos király korával.

• Korhű ruhákba öltözve, középkori zenére tanulhattok tánclépésekket. Együtt egy közös

  koreográfiát is begyakorolunk majd. 

• Két csapatot alakítunk ki, az egyik lesz a várvédő, a másik pedig a várfoglaló csapat.

  Mindkét fél különböző színű lovagi felöltőket kap, hogy meg tudjátok különböztetni

  egymást. A várvédő csapatnak az a feladata, hogy feltartóztassa a kintről támadó

  ellenséget, és megakadályozza, hogy betörjenek a vár belső részébe.

• Karkötőt, nyakláncot vagy akár kulcstartót is készíthettek kötélverő technikával.

  Különböző fonalakból választhattok, így igazán egyedi lehet az elkészült mű.

• Szeretnétek saját gyertyát? Készítsétek el nálunk! A pecázásra emlékeztető mozdulatsor

  lényege, hogy egy pálcára kötözött, lesúlyozott kanócot kell mártogatni a

  hideg vizes vödör és a forró viaszos lábas között.
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